
Byrådet tværer sin egen fejl af på varmeforbrugerne 

 

 

Af bestyrelsen for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen 

v/formand Flemming Præstegaard, Asmild Kær 18, Viborg. 

 

 

 

Hvor ville meget have set anderledes ud, hvis borgmester Søren Pape Poulsen allerede i marts 2012 

havde haft den holdning, at kommunen hverken kan eller skal blande sig i en privat forenings – læs 

Viborg Fjernvarmes – affærer, sådan som han giver udtryk i VSF den 8.juli. 

  For så havde byrådet i marts 2012 ladet Viborg Fjernvarme gå fallit og ikke truffet den åbenlyst 

forkerte beslutning at overtage det skandaleombruste geotermi-projekt og sikre Viborg Fjernvarmes 

bank og kreditorer deres penge  -  på fjernvarmeforbrugernes regning. Tankevækkende at byrådet 

hellere vil varetage bankers og entreprenørfirmaers interesse end sine egne borgeres. 

  Ingen fjernvarmeforbrugere har valgt noget byrådsmedlem til at pålægge os ekstra varmeudgifter. 

Og det er ynkeligt, når Søren Pape Poulsen tilsyneladende kun regner Viborg Fjernvarmes 

daværende ledelse for ansvarlig. Han ser dermed helt bort fra, at regningen under Energi Viborgs 

ledelse af geotermi-projektet fra marts til juni 2012 voksede fra 65 til 165 millioner kroner. 

  

  Det er byrådets ansvar, at det begik en fatal fejl, der er stærkt medvirkende til, at regningen til  

fjernvarmeforbrugerne nu lyder på 165 millioner kroner – plus moms, renter m.v. 

  Normalt hænger alle skatteborgere i kommunen på regningen, når byrådet dummer sig. Men i 

denne sag har byrådet med borgmesteren i spidsen tværtimod gjort alt for at tvære det hele af på den 

sagesløse skare af fjernvarmeforbrugere, som ikke en eneste politiker – heller ikke borgmesteren – 

tilsyneladende tænkte på at spørge, inden de besluttede at bruge over 100 millioner kroner af vore 

penge. 

  Senest har man sågar forlods ville tage 26 millioner kroner, endnu inden opkrævningen er 

forhandlet med Energitilsynet, således som det er nedfældet i tilsynets tilkendegivelse. Den har 

byrådsmedlem Niels Dueholm, formand for Energi Viborg, bebudet, at man vil anke. Da en 

tilkendegivelse ikke kan påklages, som det hedder på jurist-sprog, understreger den udtalelse bare 

endnu engang, at Viborg Byråd, Energi Viborg og Viborg Kommune ikke har den bedste juridiske 

rådgivning i denne sag – eller også er parate til at se bort fra den i deres iver efter at tvære alt af på 

forbrugerne. 

 

  Det ville i øvrigt klæde borgmesteren at oplyse kommunens skatteborgere om, at de trods alt 

kommer til at betale op mod 50 millioner kroner af geotermi-regningen. For kommunen er Viborg 

Fjernvarmes suverænt største kunde og aftager omkring en femtedel af al den varme, som Viborg 

Fjernvarme leverer. Det skal blive spændende at se, om skoler, ældrecentre, daginstitutioner m.v. 

må skære ned andre steder for at betale den forhøjede varmeregning, eller om byrådet vil øge 

budgetterne til formålet. 

 

  I øvrigt kan jeg oplyse borgmesteren og resten af byrådet om, at den holdning, vi i 

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen generelt møder hos folk, bestemt ikke er, at det er fair, at 

varmeforbrugerne skal betale. Tværtimod, får vi dagligt nye medlemmer via vor hjemmeside 

fjernvarmesagen.dk, og over 1500 har nu meldt sig ind og betalt 300 kroner, så de kan få del i den 

erstatning, som vor advokat kan indhente hos de ansvarlige. Og vi har ikke undladt at bede ham 

kigge nøje på kommunens rolle. 


